Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den d. 16.03.2016 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 020
Der vil være sandwich fra kl. 18.00.
Skoleåret 2015-2016
Deltagere:

Søren Junker (f), Lars Fløe Olsen (f), Ulrik Larsen (f), Rasmus Lyhne Fischer (f) Simen
Lundsgaard Sandberg (f), Sarah Roloff (f), Jeanette Jordahn (f), Kristian Schianng-Franck
(f), Jesper Clausen (f)
Mette Sigfusson (m) Elisabeth Hayes (m)
Villads Rostrup T9R (e), Luna Jørgensen T9S (e), Peter Jönsson M9L (e) Signe Knudsen
G7B (e).
Pia Guldbæk ESN, Paul Paludan-Müller EG, Ib Kirkegaard (byrådsrepræsentant)

Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og Mads Hasselgaard
Mødeleder: Søren Junker
Afbud/fraværende: Kristian Schianng-Franck, Ulrik Larsen, Paul Paludan-Müller, Mads Hasselgaard
møder senere
Bemærkning til dagsorden:
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet

Referat
Kort orientering fra elevrådet på TB.

02. Sager til behandling
02.A
Skoleudvikling frem mod 2017.
Espergærde Skole arbejder med en procesplan,
som indeholder flere udviklingsspor.
I punktet orienteres om procesplanen, som den
ser ud pt., om de forskellige udviklingsspor der
arbejdes med, de foreløbige overskrifter til arbejdsgrupper.
Der ønskes en drøftelse af bestyrelsens input,
tanker og refleksioner om ovenstående.
Til punktet vedlægges de interne arbejdspapirer, som vi arbejder med.
Bilag 1 er den foreløbige grundskitse for den
procesplan vi arbejder med at kvalificere yderligere.
Af dokumentet fremgår det, at der arbejdes i
følgende hovedspor:

02.A
Bilag 2.B ikke udsendt på forhånd, bilag
uddelt på mødet.

-

Personale
Rammer / økonomi
Drift 16/17
Inddragelse personale, forældre, elever
kommunikation

Bilag 2 er det foreløbige dokument med oplistning af hovedområder for kommende arbejdsgrupper. Bilaget er et arbejdsdokument og be-

Drøftelse og input omkring:
- hvor meget er klart til indflytning
i aug. 17, hvilke milepæle er på
plads på det tidspunkt?
- Hvilke velbegrundede anlægsønsker kunne der ligge
- Hvor er det vi som skole gerne vil
bevæge os hen, hvad er det vi
gerne vil, hvordan får vi det defineret mere konkret…
- Udearealerne – hvordan får vi
gjort noget ved udearealerne..
Ønsker må gro ud fra skolen og bringes
ind i kommende anlægsønsker.
Drøftelser omkring arbejdsgrupper:
- Fokusere på indholdet i skolen
- Hvor udfordrer vi det dannelsesmæssige / supplement til den
faglige læring og bevægelse..
(eksempel: mesterskab i at debatterer…/ stort teaterstykke
hvert år…) - Traditioner
- Bestyrelsen foreslår, at arbejdsgrupperne organiseres med udgangspunkt i de strategiske mål-

styrelsen kan byde ind med forslag til udviklingsgrupper.

-

-

sætninger, som fremgår af oplæg
fra juni 2015
Ønske om udover målbeskrivelse
at bekrive hvordan målet nås,
hvordan der følges op, hvilke succeskriterier der er prioriteret /
hvordan kommer vi frem til de
enkelte mål, hvilke processer skal
der til, og hvordan skal vi kommunikere omkring dette..
Hvordan når vi det faglige løft,
som er kernen i skolens vision
Hvad er Espergærde Skole og
hvordan samarbejder vi om at
gøre en god skole bedre
Bilag omkring arbejdsgrupper var
ikke blevet færdigt inden mødet
og blev delt ud på mødet. Der udtrykkes ønske om, at bestyrelsen
modtager materiale, som skolen
ønsker feedback eller input til,
fremsendes i bedre tid før møderne.

-

02.B
Forældredag d.1.april jf. udsendte information. Bestyrelsens eventuelle rolle på dagen drøftes.
02.C
Årshjul for skolebestyrelsen
Bilag 3 er et udkast til et årshjul for skolebestyrelsens arbejde til drøftelse.
02.d
Orientering om skoleårets planlægning
Der gives en orientering om skoleårets planlægning.

Lederne på de enkelte afdelinger kan
kontakte de forskellige skolebestyrelsesmedlemmer for afstemning af dagen.

Drøftet
Input – på hvilket tidspunkt afrapporteres de forskellige mål. Der arbejdes videre med årshjul og bestyrelsens rolle

Orienteret

03. Sager til beslutning
03.A
Ansøgning om afkortning af skoledagen på
Espergærde Skole.
I bilag 4 er vedlagt forslag til ansøgning om at
kunne afkorte skoledagen inden for de rammer,
som er givet i folkeskoleloven.
Bestyrelsen bedes godkende ansøgningen.

På baggrund af ny beslutning i Børne og
Uddannelsesudvalget d.14.3.16 om skoledagens længde, frafaldes ansøgningen
på nuværende tidspunkt.

04. Meddelelser
- Fra byrådet
- Økonomi
- Andre

Sygefraværet holder nedafgående tendens
Orienteret om Boost vindere fra Tibberupskolen

Skolen arbejder videre med grundtænkningen i en fleksibel anvendelse af resursen, herunder afsøge mulighederne for
en forsøgsordning.

05. Eventuelt

06. Punkter til kommende møder





Endelig status for indskrivning og tilpasning
af princip nr. 3
Opfølgning på punkt om trivselsundersøgelsen af eleverne
Revideret Strategiplan

07. Mødeplan for skoleåret 2015/2016:
2016:
04.02.
29.02.
16.03.
14.04.
09.05.
07.06.
Alle møder holdes på Tibberupskolen
08. Mødet sluttede kl.
Referent: Mads Hasselgaard
Meddelelser
a. Fra byrådet –
b. Økonomi
c. Sygefravær
d.

Reception for Pia Toft Jørgensen torsdag
d.31.3.16 kl. 14.00 – 16.00 på Mørdrupskolen.
Søren Junker orienterede om formandsmøde.

